
Jövő Záloga Alapítvány 

 

„A jövő záloga” Alapítvány 

egységes szerkezetű alapító okirata 

 

 

A Kerekegyházán 1991. június 6-án alapított és a Bács-Kiskun Megyei Bíróságnál 162. 

sorszám alatt nyilvántartásba vett „A jövő záloga” Alapítvány többszörösen módosított és a 

módosításokat magában foglaló egységes szerkezetű alapító okiratot az alábbiak szerint adja 

ki Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító: 

 

„Alapító okirat” 

Mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Ptk-ról szóló 1959. évi IV. 

tv. 74/A §-a alapján jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hozzon létre. 

Kerekegyháza Nagyközség (2001. július 1-től város!) Önkormányzatának Képviselő-testülete 

(cím: Kerekegyháza, Ságvári (azóta: Fő u.) 47/a.,  továbbiakban: alapító) a kerekegyházi 

tanulni vágyó, tehetséges fiatalok és az ifjúság ismereteinek gyarapítására létrehozott, 

eredményesen működő klubok, szakkörök támogatására, alapítvány létrehozását határozza el 

a következők szerint: 

Az alapítvány neve: „A jövő záloga” Alapítvány a tanulni, közösségért tenni vágyó 

kerekegyházi fiatalokért. 

Az alapítvány célja: 

Tehetséges diákok támogatása, akik közép- vagy felsőfokú iskolában tanulnak és családjuk 

rossz anyagi helyzete veszélyezteti tanulmányaik további folytatását. 

Azon tehetséges diákok továbbtanulásának elősegítése, támogatása, kik közép- vagy felsőfokú 

oktatási intézmény nappali tagozatára sikeresen felvételt nyertek, de rossz anyagi 

körülményeik a továbbtanulást nem teszik lehetővé. 



Az Alapítvány céljai által meghatározott közhasznú tevékenységek (1997. évi CLVI. Tv. 4. § 

a) és a 26. § c) pontja alapján): 

gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 

hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőtlenségének elősegítése  

Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem 

veszélyeztetve végez (az 1997. évi CLVI. tv. 4. § b), c) d) szakaszainak megfelelően). (1) 

Gazdálkodása  során elért eredményét nem osztja fel, azt létesítő okiratában  

meghatározott tevékenységekre fordítja. (1) 

Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független  

és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, az azoktól támogatást nem fogad el.(1)      

Az alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet.(1) 

Törölve (2) 

Törölve (2) 

Törölve (2) 

 

4. Az alapítvány vagyona: az alapítvány céljának megvalósítására Kerekegyháza Nagyközség  

    Önkormányzatának Képviselő-testülete 100.000,- Ft, alapító összeget helyez el a Kerek- 

    egyháza és Vidéke  (azóta újabb nevén: Fókusz) Takarékszövetkezetnél (Kerekegyháza,  

    Ságvári u. 82/a). Az alapító összegből 50.000,- Ft-ot tartós betétként köt le az alapító,  

    50.000,- Ft összegben a 259-98308/00817 számlaszámon folyószámlát nyit.  

 

    Az alapítvány nyitott, így a továbbiakban az alapítvány vagyonát képezi minden belföldi és  

    külföldi magánszemélyek társasága, közössége által adományozott összeg. Az adományo- 

    zott összeg 20 %-ával a tartós betétként lekötött törzstőkét kell növelni. 



    Az alapítvány megszűnése esetén annak megmaradt vagyona Kerekegyháza Nagyközség  

    alapfokú oktatására vagy közművelődési feladatok ellátására fordítható. 

    Az alapítvány tevékenysége nyilvános, annak megítélése során épít a nyilvánosság, a társa- 

    dalmi ellenőrzés lehetőségeire és a társadalmi támogatók kezdeményezéseire, javaslatára.  

    (1) 

5. Az alapítvány székhelye és pontos címe: Kerekegyháza Nagyközségi Önkormányzat    

    Polgármesteri Hivatala, Kerekegyháza, Ságvári u. 47/a 

 

6. A Kuratórium tagjai: Székely Klára (a kuratórium elnöke) (3) 

                                      Csőszi Sándor, 

      Szakálné Galbavi Márta (4)  

      Kelemen Benedekné, 

      Szabó Sándor  

 

    A Kuratórium tagjait és elnökét – az alapítvány kezelőjeként – az alapító kéri fel és bízza  

    meg e feladat ellátásával. A megbízatás határozatlan időre szól. (2) 

 

7.  Törölve az első mondat! (2) 

     A Kuratórium döntéseinek meghozatalakor a tagok 2/3-ának jelen kell lennie, döntéseit  

     egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 

 

     A Kuratórium dönt az alapítvány támogatási célra fordítható összegének pályázat útján  

     való odaítéléséről. 

 



     Alapítványi célok támogatására fordítható az alapítvány vagyonából a folyószámlán ren- 

     delkezésre álló összeg, valamint a törzstőke kamatai.  

 

     Pályázatokat, illetve jelzéseket arról, hogy ki szorulna rá az alapítvány támogatására a  

     Kuratóriumhoz kell eljuttatni. A Kuratórium 2 hónapon belül értesíti a pályázót döntéséről. 

 

     A beérkezett pályázatok mennyisége és jogossága függvényében dönt a Kuratórium arról,  

     milyen módon támogatja a pályázót, tandíjátvállalás, ösztöndíj kiegészítés, vagy egyszeri  

     pénzösszeg nyújtásával.  

 

     A Kuratórium tagjainak legalább fele az ok és a cél megjelölésével írásban kezdeményez- 

     heti az ülés összehívását. Ilyen esetben az ülést 14 napon belül össze kell hívni. A meghívó 

     - melyet legalább 8 nappal az ülés előtt kell kiküldeni – tartalmazza a napirendi javaslatot 

     és az írásbeli előterjesztéseket. 

     A Kuratórium ülésére meg kell hívni: a Kuratórium tagjait, elnökét. 

     Más személyek a tárgyalt napirendtől függően vesznek részt az ülésen. 

     A határozatképességhez a tagok 2/3-ának a jelenléte, a határozathozatalhoz a jelenlévő 

     tagok több, mint felének egybehangzó szavazata szükséges. Az alapítványi tőke 50 %-át 

     érintő rendelkezésekhez, hitelfelvételhez, a Kuratórium 2/3-os többségi szavazata szüksé- 

     ges. 

     A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. A Kuratórium  

     ülése nyilvános.(1) 

 

     Az (1) sz. módosítással beépült utolsó két bekezdés törölve! (2) 



 

     Az iratokba való betekintés rendje a következőképpen alakul: 

     Az alapítvány irataiba való betekintés szándékát, illetőleg az azzal kapcsolatos kérelmet a  

     Kuratórium elnökénél kell kezdeményezni, kérelmezni, aki a kérelmet köteles a hozzá való  

     Megérkezést követő 15 napon belül teljesíteni – természetesen mindenkor betartva a vo- 

     natkozó jogszabályokat (pl. Adatvédelmi törvény – személyes adatok kezelése, stb.) Az  

     alapítvány iratait minden hét hétfőjén a kerekegyházi Polgármesteri Hivatalban du.  

     13-16 óráig tekintheti meg a kérelmező, illetőleg kérhet az iratokról fénymásolatot, vagy 

     készítheti az ott olvasottakról feljegyzést az elnöktől és annak jelenlétében. Az elnök a  

     kért tájékoztatás tényét az iratok között feljegyezni köteles. (2) 

 

8.  Az alapítvánnyal kapcsolatos minden döntés és ügyintézés a továbbiakban a mindenkori 

     Kuratórium feladata. A Kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartal- 

     maznia kell a határozatokat és a szavazások eredményét. A jegyzőkönyvet az alapítvány 

     Kuratóriumának elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá. (A meghívót, a jelenléti ívet, a  

     tárgyalt írásos anyagokat és az írásban leadott véleményeket a jegyzőkönyvhöz csatolni 

     kell.) A jegyzőkönyvet az alapítvány iratai között kell megőrizni, melyet az elnök kezel.  

     Az alapítvány évente köteles összegezni tevékenységét, melyről szóló beszámolót a Kura- 

     tórium hagyja jóvá. Az éves tevékenységről köteles tájékoztatni az alapítókat, valamint a  

     nyilvánosságot. (2) 

     Kuratórium tagjai, illetve a kezelő társadalmi munkában látja el feladatait, működéséért  

     díjazást nem igényelhet, kizárólag költségeinek megtérítését kérheti.  

     A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 

     Hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pontja) élettársa, a határozat alapján: 



kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, 

bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érde- 

kelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet célszerinti juttatásai keretében a  

bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli támogatás. (2) 

     Az alapítvány nyilvántartását az alapító által fenntartott Polgármesteri Hivatal vezeti.  

     Ennek tartalmaznia kell a mindenkor hatályos alapító okiratot, valamint a Kuratórium  

     Döntéseit, az időpont, a hatály, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát. A  

     Kuratórium döntéseiről írásban értesíti az érintetteket. A nyilvánosságot érintő döntései- 

     ről, éves tevékenységéről, országos alapítványi folyóiratban vagy saját kiadványban,  

     sajtómédiában számol be. Nyilvános pályázatait – a fentieken túl – országos napilapban  

     vagy a működés területén megjelenő regionális napilapban is megjelentetheti. (2)(3) 

 

Kerekegyháza, 2011. január 26. 

       Az alapító képviseletében eljárva:  

                Dr. Kelemen Márk 

                     polgármester 

 

1998. V. 27-én elfogadott Alapító okirat módosítás alapján. 

2003. XI. 26-án elfogadott Alapító okirat módosítása alapján. 

 2006. IX. 20-án elfogadott Alapító okirat módosítása alapján. 

2011. I. 26-án elfogadott Alapító okirat módosítása alapján. 


